
 

 

Xin chào tất cả các bạn học tiếng Nhật! 

Tại sao các bạn lại học tiếng Nhật? Các bạn muốn sử dụng tiếng Nhật để làm việc gì? 

Có lẽ việc sử dụng tiếng Nhật để làm việc và việc lĩnh hội những thông tin về Nhật Bản thì tùy từng người mà có sự 

khác nhau. Mục tiêu học tiếng Nhật của các bạn có lẽ không chỉ là để "đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT" mà tôi nghĩ 

rẵng mục tiêu lớn nhất là các bạn "sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp". 

 

 

 

 

 Tôi nghĩ rằng trong số các bạn Việt Nam có rất nhiều người  giỏi trong các kỳ thi viết. Nhưng trên thực tế lại không 

nói giỏi tiếng Nhật hay không nghe tốt được tiếng Nhật. Điều này chắc các bạn cũng đã từng trải qua. Phải chăng 

cũng có lúc bản thân các bạn không theo kịp với tốc độ nói của người Nhật và bị mất tự tin khi giao tiếp. Trong số này 

tôi muốn giới thiệu với các bạn một phương pháp luyện tập để có thể nâng cao khả năng giao tiếp (Đặc biệt là khả 

năng hội thoại). Bản thân tôi cũng thường xuyên vận dụng phương pháp này để luyện tập nói bằng tiếng Anh. 

 

Phương pháp Shadowing, Silent Shadowing, Manbring  

(  Shadowing   /   Silent Shadowing   /   Manbring   ) 
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Tài liệu âm thanh, hình ảnh có thể sử dụng cho phương pháp Shadowing 

・                             「Nihongo eな」http://nihongo-e-na.com/jpn/site/tag/%E8%A9%B1%E3%81%99/ 

・                              「NHK New web easy」https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

 

Tài liệu tham khảo 

Toda Takako (2004) 『 Bài học luyện phát âm tiếng Nhật để giao tiếp』 

Toda Takako (2012) 『 Bài học luyện phát âm tiếng Nhật theo phương pháp Shadowing』 
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           Ưu điểm của phương pháp Shadowing và Manbring 

 

 

 

 

Phương pháp Shadowing, Manbring là gì? 
Shadowing: Là phương pháp luyện tập bằng cách bắt chước phát âm với tốc độ giống với những gì bạn nghe được. 
Manbring: Là phương pháp luyện tập bằng cách bắt chước nhưng không phát thành tiếng mà chỉ chuyển động 
khuôn miệng giống với những gì bạn nghe hoặc xem được. 
Silent Shadowing: Với phương pháp Shadowing thì khi luyện phát âm sẽ phát ra thành tiếng nhưng với phương pháp 
Silent Shadowing thì không phát ra thành tiếng mà chỉ chuyển động khuôn miệng. 

 

 
Phương pháp này khác 

với việc "Nhắc lại" những 

điều sau khi nghe và xem 

được thông tin. 

Các bạn có thể biết được thêm về Nhật bản ngày nay  

Một công đôi việc! 

Với kỹ năng "Nói" có thể giới thiệu 

với các bạn 24 trang web 

Những bạn nào chưa biết về Phương pháp Shadowing này hãy thử 
tham khảo những cuốn sách dưới đây. 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Chuyên gia tiếng Nhật    Kondo Maiko 

📌Ưu điểm 1: Quen dần với tốc độ nói của người bản ngữ. 

📌Ưu điểm 2: Người học có thể học phát âm một cách tự nhiên và trôi chảy. 

📌Ưu điểm 3: Người học có thể nắm bắt được ngữ điệu khi nói một cách tự 

nhiên và tạo được cảm xúc khi nói. 

📌Ưu điểm 4: Có thể sử dụng được mọi lúc mọi nơi, bất cứ nội dung nào cũng 

có thể trở thành giáo trình tài liệu để luyện tập. 

 



 

 

 日本語を勉強している皆さん、こんにちは。みなさんはどうして、日本語を勉強していますか？日本語

で何が出来るようになりたいですか？ 

 日本語を使って仕事をしたり、日本の情報を得たり、それは人によって違うかもしれませんが、日本語

を勉強している目的は「日本語能力試験、JLPT」に受かりたい、だけではないですよね？一番は「日本語

でコミュニケーション」することではないでしょうか？ 

 

 

 

 

 ベトナムの皆さんは筆記試験は得意な人が多いと思います。でも、実際に日本語で上手く話せなかった

り、聞き取ることが出来なかった経験はありませんか？日本人の話すスピードに全くついて行けなく、自

信を失ってしまって事はありませんか？そこで、今回はコミュニケーション力（特に会話力）を上げ

るための練習方法のひとつをご紹介します。私もよくこの方法で英語の練習をしています。 

 

シャドーイング・サイレントシャドーイング・マンブリング 

(  Shadowing   /   Silent Shadowing   /   Manbring   ) 
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シャドーイングに使える音声・映像教材 

・                             「Nihongo e な」http://nihongo-e-na.com/jpn/site/tag/%E8%A9%B1%E3%81%99/ 

・                              「NHK New web easy」https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

 

参考文献 

戸田貴子(2004)『コミュニケーションのための日本語発音レッスン』 

戸田貴子(2012)『シャドーイングで日本語発音レッスン』 

日本語学習 
聞く 

読む 
話す 

書く 

           シャドーイングやマンブリングの良いこと 

 

 

 

 

                              シャドーイング、マンブリングって？ 

シャドーイング：流れる音声(映像も OK)と同時に、同じスピードで声を出して練習する方法 

マンブリング    ：流れる音声(又は映像)と同時に、同じスピードで声をほとんど出さない

で、口だけを動かして練習する方法 

サイレントシャドーイング：シャドーイングは声を出すが、サイレントは口を動かすだけ

で、声は出さないでやる方法 

 

 
 

音声(や映像)が流れた

後に同じことを言う

「リピーティング」 

とは違います！ 

今の日本も知れて、一石二鳥！ 

「話す」カテゴリーだけでも 24種類のWebが紹介されています！ 

シャドーイングの方法が 

分からない人は、 

これらの本を参考にしてみて！ 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

日本語専門家 近藤麻衣子 

📌その１ネイティブスピーカーのスピードに慣れる！ 

📌その２自然でなめらかな発音を身に付けることが出来る！ 

📌その３ 自然なイントネーションを身に付け、感情豊かになれる！ 

📌その４ いつでも、どこでも気軽に出来る！何でも教材になる！ 

 


